
 

 

Metodinės priemonės aprašas 

  

 
Dalykas, sritis Muzika 

Pavadinimas Opera. Operetė. Roko opera. Miuziklas.  

Kam skirta metodinė priemonė (adresatas)  Aštuntos klasės mokiniams 

Anotacija 

(iki 300 ženklų) 

Metodinė priemonė yra skirta aštuntos klasės mokiniams. Joje pateiktos įvairios užduotys, muzikos klausymas, įsidainavimo, 

melodiniai bei ritmo pratimai, dainos, internetinių tinklapių nuorodos atskiroms temoms, klausimai ir užduotys žinių patikrinimui bei 

aktyvūs muzikos mokymo metodai, kuriuos pritaikiau mokydama vaikus muzikos nuotolinio mokymosi būdu bendrojo ugdymo 

mokykloje. Priemonę sudaro keturios temos: opera, operetė, roko opera ir miuziklas. 

Pobūdis (pabraukti, vadovaujantis 8 Aprašo punktu) Tyrimas  

Ugdymo turinio planavimas  

Ugdymo proceso organizavimas ir vykdymas  

Kita 

Autorius*** Daiva Vitienė 

Pareigos Mokytoja 

Kvalifikacinė kategorija Muzikos mokytoja metodininkė 

Telefonas 861645925 

Elektroninis paštas daivavitiene@gmail.com 

Darbovietė Žaslių pagrindinė mokykla 

Priemonės sukūrimo data 2020 m. 



8 klasė 

E. Balčyčio vadovėlis, 117-125 psl. 
Žasliai, 2020 

 

 



 

Spausk nuorodą ir dainuok kartu 

Pratimas įsidainavimui 

https://youtu.be/3eT2NoTYwNA?t=14
https://youtu.be/3eT2NoTYwNA?t=14
https://youtu.be/3eT2NoTYwNA?t=14


 

 

 

 

 

 

 

Spausk nuorodą ir ritmuok kartu 
 
 

 

           Introduction to Rhythm Reading: Stage One – YouTube 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4vZ5mlfZlgk
https://www.youtube.com/watch?v=4vZ5mlfZlgk
https://www.youtube.com/watch?v=4vZ5mlfZlgk
https://www.youtube.com/watch?v=4vZ5mlfZlgk
https://www.youtube.com/watch?v=4vZ5mlfZlgk
https://www.youtube.com/watch?v=4vZ5mlfZlgk
https://www.youtube.com/watch?v=4vZ5mlfZlgk
https://www.youtube.com/watch?v=4vZ5mlfZlgk


- I am the music man, 
I come from far away 
and I can play… 
- What can you play? 
- I play the piano (violin, 
saxaphone, big bass drumm). 
 
- Esu aš muzikantas 
Atvykęs iš toli 
ir moku aš groti… 
- Kuo tu moki groti? 
- Fortepijonu (smuiku, 
saksofonu, dideliu būgu). 

http://www.youtube.com/watch?v=22kqia2ibVU


Tai linksmi, su laiminga pabaiga kūriniai. Juose ne tik dainuojama, šokama, 

bet ir daug kalbamasi, vaidinama visai be muzikos. 

Operečių siužetai būna išradingi, dialogai labai šmaikštūs, sukeliantys daug 

juoko žiūrovams, o arijos, duetai, ansambliai, chorai – melodingi ir nesunkiai 

įsimenami. 

Pažūrėkite ištrauką iš J.Štrauso operetės „Šikšnosparnis“ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_0tfYFaJJP0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_0tfYFaJJP0


Apibūdinkite skambėjusį kūrinį, panaudodami kuo 

daugiau muzikinių terminų (10-15) 



 
B.Gorbulskio „Meilė ir skarda“ 
V.Kuprevičiaus „Paukščių koncertas“ 
J.Gaižausko „Ramunė“ 
 
Paklausykite A.Bražinsko „Pagramančo šnekučiai“ 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=D8oracgMwt0 
  

https://www.youtube.com/watch?v=D8oracgMwt0


 

 

Apibūdinkite skambėjusį kūrinį, panaudodami kuo 

daugiau muzikinių terminų (10-12) 



 

Austrų kompozitoriaus J.ŠTRAUSO„ŠIKŠNOSPARNIS“ 

Prancūzų kompozitoriaus Ž.OFENBACHO 

„MĖLYNBARZDIS“, „GRAŽIOJI ELENA“ 

VENGRŲ kompozitoriaus  I.KALMANO „SILVA“ 

F.LEHARO „LINKSMOJI NAŠLĖ“ 

RUSŲ kompozitoriaus I.DUNAJEVSKIO„LASVASIS VĖJAS“ 

B.ALEKSANDROVO ,,VESTUVĖS MALINOVKOJE“ 

 



Ilgainiui miuziklų stilius keitėsi, muzika įgavo šiuolaikinės 

popmuzikos, ypač roko, džiažo elementų, pasidarė 

sudėtingesnė ir dramatiškesnė. Dramatiškesni, artimi 

operoms ir jų siužetai . 

Tad maždaug nuo 1960 metų tokio žanro kūrinius imta 

vadinti  - ROKO OPEROMIS. 



 

1970 metais jo sukurta roko opera „Jėzus Kristas – superžvaigždė“ 

žaibo greitumu apskriejo visą pasaulį. Pagal ją sukurtas ne vienas 

kino filmas. 

Ši opera buvo atlikta ir Lietuvoje ir apkeliavo visus didžiuosius 

mūsų šalies miestus. 

Pasiklausykite ištraukos iš šios roko operos 

https://www.youtube.com/watch?v=jkje4FiH9Qc 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jkje4FiH9Qc


 

 

Parašykite šios roko operos muzikinę charakteristiką. 



 

 

Angliškai musical comedy – muzikinė komedija. Šis žanras gimė Amerikoje. 

Miuziklo siužetas ir muzika yra pramoginio, estradinio pobūdžio, daug šokama. 

Skaitykite vadovėlio 117 – 125 psl. 

 



K.Porteris. „Bučiuok mane, Keit“ . 

L.Bernstainas. „Vestsaido istorija“. 

R.Rodžersas. „Muzikos garsai“. 

Pasiklausykite ištraukos iš R.Rodžerso miuziklo „Muzikos garsai“  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=drnBMAEA3AM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=drnBMAEA3AM
https://www.youtube.com/watch?v=drnBMAEA3AM
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Parašykite miuziklo ,,Muzikos garsai“ muzikinę charakteristiką. 



V.Ganelino „Velnio nuotaka“, sukurtas pagal K.Borutos romaną „Baltaragio malūnas“. 
Pagal šį miuziklą yra sukurtas kino filmas, pastatytas baletas. 

 

Pasiklausykite Jurgos arijos iš  miuziklo ,,Velnio nuotaka“ 

• https://www.youtube.com/watch?v=Itud2K6o2JA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Itud2K6o2JA


 

 

 

        Muzikiniais terminais apibūdinkite Jurgos ariją (10-14 terminų). 

 



  

Anglų kompozitoriaus  A.L.Veberio „Katės“. Jau 20 metų Londone ir Niujorke jis 
vaidinamas tam skirtuose teatruose 

Pasiklausykite dainos „Memory“ iš miuziklo „Katės“ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4-L6rEm0rnY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4-L6rEm0rnY
https://www.youtube.com/watch?v=4-L6rEm0rnY
https://www.youtube.com/watch?v=4-L6rEm0rnY
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   Parašykite šio kūrinio muzikinę charakteristiką. 



G.Kuprevičiaus „Ugnies medžioklė“.  Tai pasakojimas apie dabartinį miesto žmonių 
gyvenimą, meilės ir šeimos problemas. 

Pasiklausykite dainos ,,Kregždutės“ iš šio miuziklo. 

    

 

https://www.youtube.com/watch?v=VBMSF3mQ7Gk 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VBMSF3mQ7Gk
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Parašykite kodėl jums patiko arba nepatiko daina ,,Kregždutės“? 

 



Tai muzikinis pasakojimas apie tragišką Argentinos prezidento Ch.Perono žmonos 
Evitos, siekusios daug padėti paprastiems žmonėms, likimą. 

 

 Pasiklausykite dainos „Neverk manęs, Argentina“  

  https://www.youtube.com/watch?v=IOYOOK49sp4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IOYOOK49sp4
https://www.youtube.com/watch?v=IOYOOK49sp4
https://www.youtube.com/watch?v=IOYOOK49sp4


 

 

 

Parašykite šio miuziklo muzikinę charakteristiką. 

 



1.Kuo skiriasi opera nuo operetės? 

2.Išvardinkite žinomiausias operetes. 

3.Kelintais metais atsirado roko operos? 

4.Kas yra laikomas ryškiausiu roko operos žanro kompozitoriumi? 

5.Išvardinkite žinomiausias E.L.Veberio roko operas . 

6.Kokioje šalyje gimė miuziklo žanras? 

7.Pirmojo lietuviško miuziklo pavadinimas ir autorius. 

8.Pagal kokį romaną parašytas Populiariausias lietuviškas miuziklas? Parašykite jo pavadinimą ir 

autorių. 

9.Išvardinkite žinomiausius E.L.Veberio miuziklus. 

10.Apie ką buvo pirmasis lietuviškas miuziklas? Jo pavadinimas ir autorius. 

 

 

 


